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 INFORMACE K VOLBÁM
Jaké volby se budou konat?

Ve dnech 23. a 24. září proběhnou volby do Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna a do Senátu Par-
lamentu ČR. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat ve dnech 30. září a 
1. října.

V jaký čas budou volby?

Pátek: 14:00 – 22:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Kde jsou volební místnosti?

Obě volební místnosti jsou na Sokecu, Masarykova 919. 
Volební okrsek č. 1: v prvním patře ve velkém sálu
Volební okrsek č. 2: v přízemí v hlavním sálu

Jaké je rozdělení volebních okrsků?

Volební okrsky se dělí podle ulic nahlášeného bydliště voliče.

Volební okrsek č. 1: Jiřího z Poděbrad, Jana Koziny, Hybešova, Havlíčkova, Jízdárenská, Komenské-
ho, Kosmákova, Loosova, Masarykova, Nádražní, Palackého, Poštovní, Stávání, Sušilova, Tyršova, U 
Výzkumu, Vodní, Zahradní
Volební okrsek č. 2: Malinovského, Příční, Viniční, Žižkova, Červené vrchy, Sídliště, U Šatavy, Pod 
Střediskem

Na co při volbě nezapomenout?

Nezbytný je platný doklad totožnosti, kterým je možné prokázat státní občanství (občanský průkaz, 
cestovní pas).

Jak se volí ve volbách do obecního zastupitelstva?

Na volebním lístku budou všechny čtyři kandidátní listiny. Svoji volbu označíte křížkem. Můžete volit 
preferovanou stranu, jednotlivé kandidáty nebo kombinaci obou možností. 
Když chcete volit celou stranu, označíte křížkem obdélník vedle názvu strany, pro kterou jste se roz-
hodli. 
Když chcete volit kandidáty, tak pomocí křížků vedle jmen označíte až patnáct kandidátů.
Volič má také možnost vybrat stranu a také další kandidáty z jiných stran. Vybraná strana tak získá o 
tyto hlasy menší počet hlasů (podle pořadí na kandidátce).



Koho volíme ve volbách do obecního zastupitelstva?

Volíme patnáct zastupitelů obce, kteří budou vést obec v následujícím období. Nevolí se starosta! 
Starostu mezi sebou vybírají až samotní zvolení zastupitelé na svém ustavujícím zasedání.
Jak se volí ve volbách do Senátu Parlamentu ČR?

Volí se přímo preferovaný kandidát na samostatném volebním lístku. V případě, že nikdo nedo-
sáhne v prvním kole více než 50 % platných hlasů, koná se následující týden druhé kolo voleb, 
kam postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Senátorem se potom stane kandidát, 
který získá vyšší počet hlasů.
Volební lístek nijak neupravujete, pouze jeden vybraný vložíte do obálky, kterou získáte ve volební 
místnosti.

Kde získám volební lístky?

Volební lístky budou doručeny na adresu místa bydliště. Sadu volebních lístků můžete na vyžádání 
získat i přímo ve volební místnosti.

Mohu volit i v jiné obci?

Pro volby do obecního zastupitelstva není možné volit v jiné obci než v místě bydliště. 
Pro volby do Senátu platí, že je možné volit ve kterékoli obci našeho volebního obvodu, tj. obvodu 
č. 55 – Brno-město (např. v Ledcích, Unkovicích, ale např. Vojkovice nebo Židlochovice už jsou jiný 
obvod). Pokud budete chtít volit v jiné obci, musíte si vyřídit voličský průkaz nejpozději ve středu 21. 
září v 16:00 na obecním úřadě, a to osobně. Pokud budete žádat o vydání voličského průkazu poštou 
nebo datovou zprávou, je nejzazší termín už v pátek 16. září.

Na co si dát ještě pozor?

Do volební urny se vhazuje volební lístek v úřední obálce (obálka označená úředním razítkem), kte-
rou dostanete až ve volební místnosti. 
Barvy volebních lístků odpovídají barvám úředních obálek:
Šedý volební lístek pro volby do obecního zastupitelstva se do urny vhazuje v šedé úřední obálce. 
Žlutý volební lístek pro volby do Senátu se do urny vhazuje ve žluté úřední obálce.

Mohu hlasovat i mimo volební místnost?

V závažných případech, zejména ze zdravotních důvodů, je možné se domluvit na obecním úřadě na 
možnosti hlasování do přenosné volební urny. Volební komise objíždí adresy těchto voličů většinou 
v sobotu dopoledne. 

Jak dlouhé je volební období?

Zastupitelstvo obce je voleno na dobu 4 let.
Senátoři se volí na dobu 6 let.
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